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VLUCHTPROGRAMMA FCD 2019 
FONDCLUB DENDERSTREEK 

             DENDERMONDE – AALST – VIANE – NINOVE 

Voorzitter :                ROELS HERMAN       tel :  0479-38.92.12 

Secretaris :                 DE RIJST PIERRE       tel :  0477-18.68.96 

Schatbewaarder :     COPPENS FREDDY    tel :  0468-19.13.53 

Bestuursleden : 

Dendermonde : Verhulst Nancy –  Van Den Elsen Danny – De Schrijver Luc –   

De Backer Patrick – Vermeulen Paul 

Aalst :  Matthijs August – Roels Herman – Brantegem Philippe – Callebaut Guy 

– De Nooze André – Nijs Marc – Verhaegen Erik – Brondeel Mario – Troch 

Roger 

Viane : Godaert Pascal – Pevenage Herman – De Rijst Pierre – De Rijst Isabel –  

Van Huychem Eddy – Brackman André 

Ninove : Segers Freddy – D’Hondt Danny – Verlé Luc – Coppens Freddy – Van 

Sande Camiel – De Norre André. 

Zij danken alle leden, sponsors en schenkers van ereprijzen voor hun vertrouwen. 

Telefoonnummers AANMELDINGEN lokalen : 

Baasrode               : 0499 – 26.26.54  of  0499 – 26.26.94 

Hofstade                : 0479 – 39.46.93  of  0479 – 39.47.00 

Viane                      : 0474 – 43.21.58  of  0474 – 43.21.59 

            Ninove                    : 054-332578  of  054-588503 

ER MOGEN GEEN JAARLINGEN MEER GEDUBBELD WORDEN IN DE OUDE OP DE NATIONALE 

VLUCHTEN VANAF HET SEIZOEN 2014. BESLISSING GENOMEN DOOR KBDB. DUBBELING 

JAARLINGEN BIJ OUDE VANAF 2018 WEL TOEGELATEN OP DE PROVINCIAAL INGERICHTE 

ZWARE HALVE FOND VLUCHTEN ! 



Intekensysteem Vrije Dubbeling F.C.D. 

Miezen per 3-tal, Poulen per 4-tal, Specials per 5-tal, Klein Geld per 5-tal. 

VRIJE  INLEG : 1€ prijzen per 3-tal van 3€ 

BON AAN 2,5 € - BONVERDELING OUDE & JAARLINGEN  

 

tussen 1 en 30 bons 

verdeling per 4-tal 

tussen 31 en 50 bons 

20 - 15 - 5x 7,50 verder 5€ 

tussen 51 en 80 bons 

25 - 20 - 7x 7,50 verder 5€ 

tussen 81 en 120 bons 

25 - 20 - 15 - 10 - 7 x 7,5 verder 5€ 

tussen 121 en 170 bons 

30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 15 x 7,5 verder 5€ 

tussen 171 en 230 bons 

40 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 25 x 7,5 verder 5€ 

tussen 231 en 300 bons 

50 - 40 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 30 x 7,5 verder 5€ 

meer dan 300 bons 

50 - 40 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 40 x 7,5 verder 5€ 

 
BON AAN 1,5 € - BONVERDELING ALS VOLGT : JONGE 

 
tussen 1 en 30 bons 

verdeling per 4-tal 

tussen 31 en 50 bons 

20 - 15 - 3 x 7,50  - 3 x 5 verder 3€ 

tussen 51 en 80 bons 

20 - 15 - 5 x 7,50 - 3 x 5  verder 3€ 

tussen 81 en 120 bons 

20 - 15 - 7  x 7,50 - 5 x 5 verder 3€ 

tussen 121 en 170 bons 

25 - 20 - 15 - 10 - 10 x 7,5 - 5 x 5 verder 3€ 

tussen 171 en 230 bons 

30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 10 x 7,5 - 5 x 5 verder 3€ 

tussen 231 en 300 bons 

40 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 10 x 7,5 - 5 x 5 verder 3€ 

meer dan 300 bons 

50 - 40 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 10 x 7,5  - 5 x 5 verder 3€ 



BONVERDELING : geldig voor ALLE vluchten, tenzij anders vermeld bij 

de vlucht zelf, of op afzonderlijke omzendbrief.  

Poele 1e afgegeven duif : aan € 2,50 met prijzen per 8-tal van € 20 

Lustrum : aan € 2,50 p/d met prijzen per 8-tal van € 20 

Jackpot : aan € 1 p/d :  50% v/d inleg aan eerste, rest prijzen van € 10. 

Autoserie : 2 Aangeduid aan €2,50 p/d – prijzen per 10-tal van € 25 

Series : AANGEDUID – ONAANGEDUID – RAKEND – 2v/d 4  per 8 -tal 

Speciale series : daar waar deze gewaarborgd zijn kan één duif slechts één serie winnen of 

helpen winnen. De grootste dient eerst gewonnen, verder in volgorde van de kaart. 

FCD-serie : volgens inleg 

2 Aangeduid aan € 2,50 de serie, in prijs van € 15, nadien prijzen € 6 

3 Aangeduid aan € 3,75 de serie, in prijs van € 20, nadien prijzen € 9 

4 Aangeduid aan € 5,00 de serie, in prijs van € 25, nadien prijzen € 12 

KRABBERSPOULE : kost € 0,50 p/d en wint per 6-tal €3 te beginnen 

vanaf de laatste prijs naar boven tot uitputting van de inzetten. 

DUBBELINGSKOSTEN : GRATIS voor ALLE gepoulde duiven. Deze worden 

enkel geklasseerd bij minimum zetnr 1000.  UITSLAG : € 2. Per email gratis. 

 



 

OMTREK F.C.D. 2019 

Aangeboden aan alle liefhebbers in regel met, en in het bezit van een geldige 

lidkaart KBDB, wonende in en binnen de goedgekeurde omtrekken van de 

inkorvingslokalen Viane, Ninove, Hofstade, Baasrode. 

Op alle vluchten zijn de reglementen KBDB integraal van toepassing. 

Sluiting prijskamp zoals voorzien is in het Nationaal Sportreglement : 

Voor de vluchten van minder dan 650 km afstand Brussel : 4 dagen de dag der lossing inbegrepen 

Voor de vluchten van meer dan 650 km afstand Brussel : 6 dagen, dag der lossing inbegrepen 

Voor de vlucht uit BARCELONA kan de sluiting later vallen. 

 

 



 

    KAMPIOENSCHAPPEN F.C.D. 2019 
 

ALL ROUND KAMPIOEN F.C.D. 2019 :  TROFEE 

De liefhebber met de meeste prijzen 1+2 op ALLE VLUCHTEN, ALLE REEKSEN  

SAMEN GETELD ! Hij is de ALL ROUND KAMPIOEN FCD 2018 

 

ALGEMEEN KAMPIOEN FCD ZWARE HALVE FOND :             TROFEE 
Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen op alle vluchten van het FCD programma zware 

halve fond, vluchten beneden Tulle, dubbelingen tellen NIET mee. 

ALGEMEEN KONING FCD  ZWARE HALVE FOND 1+2 :        TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen 1+2 op alle vluchten beneden Tulle voor oude, 

jaarlingen en jonge samen, dubbelingen tellen NIET mee. 

KAMPIOEN MEESTE PR. OUDE ZWARE HALVE FOND, dubbelingen 

tellen NIET mee :      TROFEE 

KAMPIOEN MEESTE PR. OUDE 1+2 , dubbelingen tellen NIET mee : 

 € 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

KAMPIOEN MEESTE PR. JAARSE ZWARE HALVE FOND, enkel in eigen 

categorie : TROFEE 

KAMPIOEN MEESTE PR. JAARSE 1+2, enkel in eigen categorie :  

€ 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

KAMPIOEN MEESTE PR. JONGE ZWARE HALVE FOND :    TROFEE 

KAMPIOEN MEESTE PR. JONGE 1+2 : € 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

Op de zware halve fond kan elke liefhebber slechts één geldprijs winnen. De liefhebber krijgt 

wel zijn ereklassering. De geldprijs gaat dan naar de volgende geklasseerde. De volgorde van 

toekenning : grootste geldprijs is prioritair, klassering eerst oude, dan jaarse dan jonge. 



ALGEMEEN KAMPIOEN FCD FOND :                       TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen op alle vluchten van het FCD 

programma FOND en ZWARE FOND samen. Alle vluchten vanaf Tulle. 

ALGEMEEN KONING FCD FOND 1+2 :                   TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen 1+2 op alle vluchten vanaf Tulle voor oude, 

jaarlingen samen. Alle vluchten FOND +ZWARE FOND samen.  

KAMPIOEN MEESTE PR. OUDE FOND :              TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen oude op de vluchten vanaf Tulle,   

GEEN INTERNATIONALE VLUCHTEN. 

KAMPIOEN MEESTE PR. OUDE 1+2 : 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen 1+2 oude op de vluchten vanaf Tulle, 

GEEN INTERNATIONALE VLUCHTEN. 

€ 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25  

KAMPIOEN MEESTE PR. JAARSE FOND EN ZWARE FOND : TROFEE 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen jaarse op alle Fondvluchten vanaf 

Tulle, OOK INTERNATIONALE VLUCHTEN inbegrepen. 

KAMPIOEN MEESTE PR. JAARSE 1+2 : 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen jaarse 1+2 op alle Fondvluchten vanaf 

Tulle, OOK INTERNATIONALE VLUCHTEN inbegrepen. 

€ 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

KAMPIOEN MEESTE PR.ZWARE FOND OUDE 1+2 

Gewonnen door de liefhebber met de meeste prijzen 1+2 oude op de INTERNATIONALE VL : 

PAU + AGEN + BARCELONA + ST.VINCENT + MARSEILLE + NARBONNE + 

PERPIGNAN.  

€ 30 - € 25 - € 25 - € 25 - € 25 

Ook op de fond - zware fond kan elke liefhebber slechts één geldprijs winnen. De liefhebber 

krijgt wel zijn ereklassering. De geldprijs gaat dan naar de volgende geklasseerde. De 

volgorde van toekenning : grootste geldprijs is prioritair, klassering eerste oude, dan jaarse. 

 



ASDUIF OUDE    :  op alle vluchten beneden Tulle                : TROFEE 

ASDUIF JAARSE :  op alle vluchten beneden Tulle                : TROFEE 

ASDUIF OUDE    :  op alle Nationale vluchten vanaf Tulle   : TROFEE 

ASDUIF JAARSE :  alle vluchten vanaf Tulle ook Internat.   : TROFEE 

ASDUIF JONGE  :  alle vluchten met jonge duiven                 : TROFEE 

ASDUIF OUDE    : alle internationale vluchten                       : TROFEE 

Eens de oude en jaarse samenvliegen op de zware halve fond tellen de gewonnen prijzen 

van de jaarse NIET meer mee voor de asduif jaarse. 

Bij gelijkheid van prijzen wint steeds het kleinste coëfficiënt. 

- ALLE liefhebbers dienen hun geldige KBDB lidkaart 2019 te tonen bij de 

inkorving. 

- ALLE liefhebbers dienen hun paramyxo attesten 2019 af te geven bij de 

inkorving. 

- Viering van de kampioenen gaat door in het inkorflokaal tijdens de 

lokale kampioenendag, dus in uw eigen inkorflokaal. 

VOOR ALLE NATIONALE VLUCHTEN ZAL HET AANMELDEN EN HET CONTROLEREN 

VAN DE EERSTE  TWEE GEKOMEN DUIVEN PER CATEGORIE BINNEN DE 15’ VOOR DE 

EERSTE EN BINNEN DE 30’ VOOR DE TWEEDE DIENEN TE GEBEUREN !!!  

ZIE VERDER UITTREKSEL NATIONAAL SPORTREGLEMENT, VOORAL VOOR DE VERANDERING 

IN DE AANMELDINGEN GROTE HALVE FOND, WAAR ALLE DUIVEN MOETEN WORDEN 

AANGEMELD EN ALLE GUMMI’S MOETEN TERUGGEBRACHT NAAR HET 

INKORVINGSLOKAAL !!!!  OPGELET, MEN ZAL REKENINGHOUDEN BIJ CONTROLE DAT ER 

EVENVEEL GUMMI’S MOETEN TERUG NAAR HET LOKAAL GEBRACHT WORDEN ALS ER 

DUIVEN ZIJN BESTATIGD !!!  

 

 

 

 

 

 



AANDACHT !!!! 
BELANGRIJKE WIJZIGING 

AANMELDEN!!!! 
controleconstataties & aanmeldingen op (inter)nationale vluchten  

Art. 98 § 2 NSR  

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale 
fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te worden gecontroleerd in het 
hoofdtoestel of het controletoestel: - de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke 
categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) - de 
tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het 
officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per 
categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht. Voor de internationale 
wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden gecontroleerd in het 
hoofdtoestel of het controletoestel: - de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke 
categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) - vanaf 
de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf 
het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) De eerste twee geklokte duiven van iedere 
liefhebber in elke categorie zullen verplicht worden gecontroleerd - binnen de 15 minuten 
vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor de eerste geklokte duif per 
categorie - binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) voor 
de tweede geklokte duif per categorie in het hoofdtoestel of het controletoestel. Bij gebrek 
aan een controleconstatatie, zal de duif één seconde nà de eerstvolgende 
controlebestatiging worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, 
zullen deze, na de eerstvolgende controlebestatiging, geklasseerd worden, van seconde tot 
seconde, in volgorde van bestatiging. Indien geen enkele controle werd uitgevoerd zullen 
alle bestatigingen worden geannuleerd. De verplichte termijn voor controle vervalt voor de 
gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de 
dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door 
de KBDB opgelegde controle niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal 
en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De controle dient echter 
wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, 
min, sec). De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de 
vereniging worden binnengebracht. De wijziging van dit artikel wordt aanvaard  
 

Art. 101 § 1, 2 & 3 NSR  

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale 
fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te worden aangemeld via een 
communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard 
aanmeldingsplatform: - de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie 
binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) - de tweede 
geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het 
officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE 
geklokte duiven verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn 

inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform: ➢ de eerste 
geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het 

officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) ➢ vanaf de tweede geklokte duif van iedere 
liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in 



u, min, sec) Voor ALLE nationale wedvluchten zal iedere liefhebber: - zijn eerste geklokte duif 
per categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) - 
zijn tweede geklokte duif per categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van 
bestatiging (in u, min, sec) aanmelden via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal 
of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform. Deze meldingen zullen het juiste 
nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van 
aanmelden (in u, min, sec), het eventueel vleugelmerk tegenmerk en de naam van de 
liefhebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan 
wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. 
Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif 
worden gedeklasseerd. De wijziging van dit artikel wordt aanvaard. 
 

Nota : 
DE FCD LOKALEN HOFSTADE+BAASRODE+NINOVE+VIANE 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALLE DUIVEN VAN ALLE VLUCHTEN 
TE LATEN AANMELDEN, ZOWEL GROTE HALVE FOND – 
ALLE FOND en ZWARE FONDVLUCHTEN EVENEENS.  
 

VERPLICHTE INENTING PARAMYXOVIROSE  

We herinneren u eraan dat alle reisduiven die worden vervoerd, in het 

vooruitzicht van een lossing, of die deelnemen aan een tentoonstelling, 

verplicht dienen ingeënt te zijn tegen paramyxovirose.  

De duivenliefhebbersverenigingen mogen uitsluitend de inkorving toelaten van 

duiven waarvan de eigenaar de vaccinatieattesten, ondertekend door een 

dierenarts, heeft aangeboden.  Een kopie van dit attest dient bewaard te 

blijven in de vereniging.  

 
 
 
 
 
 
 
 

           

  

 
 
         



F.C.D.    VLUCHTWAARBORGEN 2019  
 

     

           

los      datum Vluchten  kategorie OUDE Series   JAARSE Series   JONGE Series   

zat 11/05/2019 BLOIS/ORLEANS PROV. Ou+Ja 3222 10 3222 10   

zat 18/05/2019 VIERZON NATION. Ou+Ja 6544 30 3333 30   

zat 25/05/2019 BOURGES NATION. Ou+Ja 6544 30 4333 30   

zat 1/06/2019 LIMOGES NATION. Oude 7655 30     

zat 1/06/2019 CHATEAUROUX I PROV. Ou+Ja 5433 30 3333 20   

zat   8/06/2019 VALENCE NATION. Oude 5433 20     

zat 8/06/2019 CHATEAUROUX II NATION. Ou+Ja 7655 40 7555 40   

zat 15/06/2019 CAHORS NATION. Oude 7555 30     

zat 15/06/2019 ARGENTON PROV. Ou+Ja 5433 20 5433 20   

vrij 21/06/2019 PAU INTERN. Oude 7555 30     

zat 22/06/2019 MONTAUBAN NATION. Oude 7655 30     

zat 22/06/2019 TOURS NATION. Ou+Ja 7655 30 5433 30   

vrij 28/06/2019 AGEN INTERN. Ou+Ja 6544 30 5433 20   

zat 29/06/2019 MONTELIMAR NATION. Oude 6544 20     

zat 29/06/2019 CHATEAUROUX III PROV. Ou+Ja 5433 20 5433 20   

vrij 5/07/2019 BARCELONA INTERN. Oude BA99 100     

zat 6/07/2019 LIMOGES NATION. Ou+Ja 9655 40 6555 40   

zat 6/07/2019 MONTLUCON NATION. Ou+Ja 6544 30 6544 30   

vrij 12/07/2019 ST.VINCENT INTERN. Oude 6544 30     

zat 13/07/2019 AURILLAC NATION. Ou+Ja 6544 30 3333 20   

zat 13/07/2019 ARGENTON II PROV. Ou+Ja 5433 20 5433 20   

vrij 19/07/2019 MARSEILLE INTERN. Oude 5333 20     

zat 20/07/2019 LIBOURNE NATION. Ou+Ja 7555 30 6444 30   

zat 20/07/2019 ISSOUDUN NATION. Ou+Ja 6544 30 6544 30   

vrij 26/07/2019 NARBONNE INTERN. Ou+Ja 8655 30 6544 20   

zat 27/07/2019 SOUILLAC NATION. Ou+Ja 6544 30 3333 20   

zat 27/07/2019 VIERZON PROV. Ou+ja+jo 3222 … 3222 … 3333 30 

vrij 2/08/2019 PERPIGNAN INTERN. Oude 7655 30     

zat 3/08/2019 TULLE NATION. Ou+Ja 6544 30 5433 30   

zat 3/08/2019 BOURGES NATION. Ou+ja+jo 7655 40 7655 40 BA99 100 

zat 10/08/2019 JARNAC INTERprov. Ou+Ja 5433 30 5433 20   

zat 10/08/2019 CHATEAUROUX IV NATION. Ou+ja+jo 5433 20 5433 20 A988 100 

zat 17/08/2019 BLOIS PROV. Ou/ja+jo 3333 20   5433 20 

zat 24/08/2019 ARGENTON III NATION. Ou/ja+jo 5433 20   9888 50 

zat 7/09/2019 CHATEAUROUX V NATION. Ou/ja+jo 5433 20   9888 50 



VLUCHTEN MET SPECIALE                                                                  
WAARBORGEN IN FCD  

BARCELONA 
 LOS VRIJDAG  5 JULI 2019               *          INKORVING ZONDAG 30 JUNI 2019 

ZETNR OUDE : BA99           SERIES TOT 100 

BONS AAN € 2,50 per duif : 

50 – 35 – 30 – 25 – 25 – 20 – 12,50 – 12,50 

De rest in ½ 7,5 en ½ 5 euro  

BARCELONAPOULE aan € 25 p/d : 

€ 200 - € 150 - € 125 verder € 75 

NB : Verboden duiven van 2018 en 2019 in te korven. 

Verder het gewone FCD spel met :  

Vrije inleg, Bon, 1e Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie, FCD 

Series 2A + 3A + 4A , Krabberspoule, 

***************** 

 

 

 



BOURGES 
LOS : ZATERDAG 3 AUGUSTUS 2019 * INKORVING DONDERDAG 1 AUGUSTUS  

ZETNR OUDE    : 7655           SERIES TOT 40 

ZETNR JAARSE : 7655           SERIES TOT 40 

ZETNR JONGE  : BA99          SERIES TOT 100 

In de oude en in de jaarse :  

BOURGESPOULE  € 12,50 p/d :  

€ 75 - € 50 - € 25 verder € 25 

Fcd series in oude en jaarse : 

2A aan € 2,50 de serie : € 25 verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie : € 30 verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie : € 40 verder € 15 

In de JONGE duiven :  

BON JONGE AAN € 1,50 PER DUIF : 

€ 50 – 40 – 35 – 30 – 25 – 25 – 25 – 25 – 25 – 25 – 

de rest in ½ € 4 en ½ € 3 

BOURGESPOULE JONGE aan € 12,50 per duif : 

€ 150 – 100 – 75  –  50 –  50 –  verder € 25 



Fcd series jonge : 

2A aan € 2,50 de serie : € 30 – 20 – 15 – 10 - verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie : € 40 – 30 – 20 – 15 - verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie : € 50 – 35 – 25 – 20 - verder € 15 

Speciale series aan € 1,25 per duif : 

20 NAS : € 100 -  6 EA : € 80 -  15 NAS : € 70 -  5 EA : € 60 - 

12 NAS : € 50 -  4 EA : € 40 -  3 EA : € 30 - 4 AS : € 25 - 

3 AS : € 20 - 2 EA : € 15 - 2 AS : 12,50 Rest series 2AS van € 10 

Indien series niet gewonnen worden zullen deze omgezet 

worden eerst in 3 AS, nadien in 2 AS, en daarna in 2 NAS. 

 

Verder het gewone FCD spel in alle reeksen met : Vrije inleg, Bon, 

1e Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie, Krabberspoule. 

CHATEAUROUX 
LOS ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019  *  INKORVING DONDERDAG 8 AUGUSTUS  

ZETNR OUDE   : 543.3         SERIES TOT 20 

ZETNR JAARSE : 543.3         SERIES TOT 20 

ZETNR JONGE  : A98.8       SERIES TOT 100 

FCD-serie : in oude en jaarlingen volgens inleg : 

2 Aangeduid aan € 2,50 de serie, in prijs van € 20, nadien prijzen € 7,50 



3 Aangeduid aan € 3,75 de serie, in prijs van € 25, nadien prijzen € 10 

4 Aangeduid aan € 5,00 de serie, in prijs van € 30, nadien prijzen € 15 

In de JONGE duiven :  

BON JONGE AAN € 1,50 PER DUIF : 

€ 40 – 30 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 

de rest in ½ € 4 en ½ € 3 

CHATEAUROUX POULE  aan € 12,50 per duif : 

€ 150 – 75  –  50 –   verder € 25 

Fcd series jonge : 

2A aan € 2,50 de serie : € 20 – 15 – 10 - verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie : € 30 – 20 – 15 - verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie : € 35 – 25 – 20 - verder € 15 

Speciale series aan € 1,25 per duif : 

10 NAS : € 100 -  6 NAS : € 60 -  4 EA : € 50  -  3 EA : € 30 – 

4 AS : € 25 - 3 AS : € 20 - 2 EA : € 15 - 2 AS : 12,50     

Rest series 2 AS van € 5 

Indien series niet gewonnen worden zullen deze omgezet 

worden eerst in 3 AS, nadien in 2 AS, en daarna in 2 NAS. 

Verder het gewone FCD spel in alle reeksen met : Vrije inleg, Bon, 

1e Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie, Krabberspoule. 

****************** 

 



ARGENTON 
LOS ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019  *  INKORVING DONDERDAG 22 AUGUSTUS  

ZETNR OUDE     : 543.3         SERIES TOT 20 

ZETNR JONGE   : 988.8         SERIES TOT 50 

FCD-serie : in oude volgens inleg : 

2 Aangeduid aan € 2,50 de serie, in prijs van € 20, nadien prijzen € 7,50 

3 Aangeduid aan € 3,75 de serie, in prijs van € 25, nadien prijzen € 10 

4 Aangeduid aan € 5,00 de serie, in prijs van € 30, nadien prijzen € 15 

In de JONGE duiven :  

BON JONGE AAN € 1,50 PER DUIF : 

€ 40 – 30 – 20 – 20 – 20 – 10 – 10 – 10 – 10 rest  ½ € 4 , ½ € 3 

ARGENTON POULE aan € 12,50 per duif : 

€ 100 – 75  –  50 –  verder € 25 

Fcd series jonge : 

2A aan € 2,50 de serie : € 20 – 15 – 10 - verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie : € 30 – 20 – 15 - verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie : € 35 – 25 – 20 - verder € 15 

Speciale series JONGE aan € 1,25 per duif : 

6NAS : € 40 -  5 NAS : € 30 -  4 EA : € 25 - 3 EA : € 20 - 

2 EA : € 15 - 2AS : 12,50    Rest series 2AS van € 10 



Indien series niet gewonnen worden zullen deze omgezet 

worden eerst in 3 AS, nadien in 2 AS, en daarna in 2 NAS. 

Verder het gewone FCD spel in alle reeksen met : Vrije inleg, Bon, 

1e Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie, Krabberspoule. 

    

                        CHATEAUROUX 
LOS ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018  *  INKORVING DONDERDAG 6 SEPTEMBER  

ZETNR OUDE   : 543.3         SERIES TOT 20 

ZETNR JONGE  : 988.8         SERIES TOT 50 

In de JONGE duiven :  

BON JONGE AAN € 1,50 PER DUIF : 

€ 40 – 30 – 20 – 20 – 20 – 10 – 10 – 10 – 10 

de rest in ½ € 4 en ½ € 3 

CHATEAUROUX POULE aan € 12,50 per duif : 

€ 100  – 75  –  50 –  verder € 25 

Fcd series jonge : 

2A aan € 2,50 de serie : € 20 – 15 – 10 - verder € 7,50 

3A aan € 3,75 de serie : € 30 – 20 – 15 - verder € 10 

4A aan € 5,00 de serie : € 35 – 25 – 20 - verder € 15 

 

 



Speciale series JONGE aan € 1,25 per duif : 

6NAS : € 40 -  5 NAS : € 30 -  4 EA : € 25 - 3 EA : € 20 - 

2 EA : € 15 - 2AS : 12,50    Rest series 2AS van € 10 

Indien series niet gewonnen worden zullen deze omgezet 

worden eerst in 3 AS, nadien in 2 AS, en daarna in 2 NAS. 

Verder het gewone FCD spel in alle reeksen met : Vrije inleg, Bon, 

1e Afgegeven, Lustrum, JACKPOT, Autoserie, Krabberspoule. 

Aandacht ! 

A) Op de vergadering FVOV van 28 maart 2000 werd met algemeenheid van stemmen beslist en 

door FCD overgenomen : 

1) Vanaf 2001 kunnen liefhebbers die het voorwerp uitmaken van een schorsing door de 

K.B.D.B. niet meer aanvaard worden als lid van de groepering. Ze kunnen niet deelnemen 

aan gratis of betalende kampioenschappen en ze kunnen van geen enkel voordeel meer 

genieten in de breedste zin. 

2) Vallen eveneens onder deze maatregel : Liefhebbers die een schorsing opliepen, maar 

wiens schorsing werd opgeheven ingevolge een door hen ingesteld beroep of cassatie bij 

de K.B.D.B., alsook de liefhebbers die hun zaak aanhangig maken bij de Burgerlijke 

Rechtbank. Deze maatregel blijft van kracht zolang niet alle rechtsmiddelen werden 

uitgeput. 

3) Vallen eveneens onder deze maatregel : Liefhebbers die schade berokkenen of 

berokkend hebben aan de maatschappij. 

B) Alle liefhebbers dienen strikt de maatregelen van de K.B.D.B., aangaande de ziekte van 

Newcastle (paramyxo) op te volgen. Duiven met duidelijke ziekteverschijnselen zullen niet 

aanvaard worden. Bewijs van inenting verplicht af te geven in het inkorflokaal. 

C) Liefhebbers welke electronisch bestatigen dienen ook héél nauwkeurig de richtlijnen van de 

K.B.D.B. op te volgen. Duiven welke niet VOOR de inkorving zijn gelinkt, in het lokaal, zullen 

NIET aanvaard worden om elektronisch te worden bestatigd. 

                                                                      ------------------------- 

BIJ DE AANVANG VAN HET NIEUWE SEIZOEN HERINNEREN WIJ U ERAAN DAT BIJ DE 

INKORVING GECONTROLEERD DIENT TE WORDEN OF DE DUIVENLIEFHEBBER WEL DEGELIJK 

IN HET BEZIT IS VAN EEN K.B.D.B.-LIDKAART VAN HET LOPENDE JAAR ! 

DE LIEFHEBBER IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTE POOTRINGEN GEKOPPELD IN 

DE CHIPRINGEN !!! 

PARAMYXOATTEST oude – jaarlingen – jonge VERPLICHT af te geven in uw inkorflokaal !!! 

Veel succes aan alle liefhebbers namens het FCD bestuur. 



 

Het aanmelden van duiven via anONS.be: 
 

 Log aan met je gebruikersnaam en paswoord via: www.anons.be  

 Klik links bovenaan op de knop “Aanmelden”.  

 Kies in de linker kolom de vlucht waar je een aanmelding voor wilt doen.  
 Klik op het klokje in de kolom “Tijdstip constatatie” naast de correcte ringnummer 

om uw tijdstip toe te voegen.  
 
TIP: Gebruik het zoekveld rechtsboven om makkelijk de correcte ringnummer terug te 
vinden.  
Wanneer je op het klokje klikt opent onderstaand scherm, pas hier het tijdstip van 
constateren aan en voeg een gummi en/of contramerk toe.  
 
Mogelijke invulvelden:  

- Tijdstip Constatatie: Hier vullen we het uur, minuten en seconden in van de 
bestatiging. Als je duif om 15u46min16sec is geklokt vul je in dit veld 15:46:16 
of 154616 in. Enkel 6 of 8 cijfers ingeven.  
 
- Gummi: Hier vullen we de gummirek nummer, dit veld mag enkel uit cijfers 
bestaan, tekst of andere tekens zijn niet toegelaten!  
 
- Contramerk: Dit veld is een vrij tekstveld dat enkel zichtbaar is wanneer het 
moet ingevuld worden.  
 

Als alle velden correct zijn drukken we op “opslaan”. Als er geen fouten zijn zal je 
aanmelding verzonden worden.  
 
Er kan een korte vertraging optreden (max. 30 seconden) voor de aangemelde duif 
terug te vinden is bij de tussenstanden. De snelheid en afstand zal echter wel 
onmiddellijk zichtbaar zijn onder “Aanmelden”  
 

Het bekijken van aanmeldingen via anONS.be:  
 Log aan met je gebruikersnaam en paswoord via: www.anons.be  

 Klik links bovenaan op de knop “Tussenstanden”  

 Je krijgt volgend overzicht, klik vervolgens op de gewenste vlucht:  
 

Een voorbeeld:  
- Categorie: O=OUDE Y=JAARSE J=JONGE  

- De volgorde is de rangschikking volgens de snelheid van de duif, je kan deze 
wijzigen door op de hoofding van de verschillende kolommen te klikken.  

- Uw eigen duiven komen in een blauwe kleur te staan.  

- Gebruik het zoekveld om makkelijk iets terug te vinden.  
Andere Mogelijkheden:  
- De aanmeldingen van uw club consulteren(klik op “Mijn vereniging”)  

- Een selectie maken van één of meerdere clubs  

- Een selectie maken van één of meerdere provincies  

- Een selectie maken van één of meerdere zones  

- De aanmeldingen op een kaart bekijken  

- Een groep van aanmeldingen bekijken  

- Uw aankomstuur berekenen  

 

 

 


